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 Skrucha i zadośćuczynienie* napastnika wobec osoby, którą seksualnie wykorzystał, 
często jest uważane za istotną i nieodzowną część procesu uzdrawiania oraz warunek jego 
kontynuacji. Chociaż przekonanie, że taki akt skruszonego oprawcy wobec ofiary to wielka 
pomoc w procesie jej terapii, wiele spraw tutaj może pójść w złym kierunku i sprawić, że 
odbiór przez nią przeprosin stanie się dla niej ponownym i kolejnym nadużyciem. Zadaniem 
tego rozdziału jest przyjrzeć się celowości takich sesji wyrażania skruchy, oraz temu, jak ich 
powodzenie lub fiasko związane jest nie tylko ze zdrowieniem sprawcy, ale i porządkiem 
dziennym tych sesji (ich organizacją) na każdym etapie, a także z cyklami napastniczymi 
napastnika. Przeanalizujemy też przykłady takich sesji, które doprowadziły do rewiktymizacji 
ofiar i sformułujemy główne zasady i warunki konieczne, by zapewnić im maksymalne 
bezpieczeństwo plus szansę na konstruktywny dla nich wynik.  
 Oto kilka przykładów uzasadnionych pytań, jakie nasuwają się w związku z tym 
zagadnieniem: Jaki jest cel organizowania sesji wyrażania skruchy? Komu ma ona służyć? Kto 
ją inicjuje lub powinien inicjować? Kiedy zadośćuczunienie jest prawdziwe i po czym osoba, 
która przeżyła wykorzystanie, może to poznać? Kiedy – jeśli w ogóle – powinna taka sesja 
nastąpić? Jaki wywiera wpływ na ofiarę i jej relacje z ludźmi, zwłaszcza z napastnikiem, 
drugim rodzicem, który sam nie nadużywał jej seksualnie, i innymi ważnymi dla niej osobami. 
 Generalne kwestia przebaczenia jest zwykle wiązana z zadośćuczynieniem ofierze przez 
oprawcę. Wiele rodzin, z chwilą gdy tylko napastnik przeprosi ofiarę, zaczyna wywierać na nią 
presję, by mu przebaczyła – zrobił przecież wszystko, co mógł i co do niego należało. 
Oczekiwanie od niej przebaczenia rodzi jednak różne pytania. Czy skrucha implikuje 
przebaczenie, czy też dotyczy tylko puszczenia emocji? Czy w ogóle przebaczenie jest 
rozwiązaniem? A jeśli tak, to dla kogo? Dla oprawcy, dla ofiary, a może dla terapeuty? 
Jesteśmy zdania, że zadośćuczynienie a przebaczenie to dwie oddzielne sprawy i tak je 
będziemy traktować.  

Co składa się na wyrażenie skruchy i jaki miałby być tego zamierzony efekt 

 Prawdziwa skrucha jest zazwyczaj rozumiana jako przyznanie się przez oprawcę, że to on 
ponosi całą odpowiedzialność za wykorzystanie i że szczerze żałuje swoich czynów. wyrażenie 
jej powinno być autentycznym i bezpośrednim stwierdzeniem, w którym napastnik w efekcie 
mówi: „Wyłącznie ja jestem odpowiedzialny za wykorzystanie ciebie i za aranżację wszystkich 
okoliczności, które temu sprzyjały. Zrobiłem źle, skrzywdziłem cię i jest mi przykro. 
Przepraszam.” Powinno zawierać (D. Finkelhor, 1984) wzięcie na siebie przez sprawcę 
okoliczności poprzedzających wykorzystanie, a on sam powinien być zdolny do przyznania, że 
miał złe intencje i używał pokrętnych, wyrafinowanych sposobów, by pokonać hamulce i 
przeszkody takie jak inni członkowie rodziny, jak również opór samej ofiary. Skrucha powinna 
być prawdziwa i głęboka, a nie być czymś w rodzaju akademickiego zaliczenia czy 
odbębnienia formułki. 

*  Słowo apology, które może znaczyć zarówno zadośćuczynienie, skruchę, jak i przeprosiny, będę dalej tłumaczyć jako skrucha lub sesja wyrażania 
skruchy. Z kontekstu wynika, że taka nadzorowana przez terapeutów sesja napastnika i ofiary jest jednak czymś mniej niż zadośćuczynieniem, ale czymś 
więcej niż tylko przeprosinami.  
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 Sesja wyrażania skruchy ma służyć dobru 

i zdrowieniu ofiary i nie może być dla oprawcy wybiegiem, by mógł poczuć się lepiej. Jeśli ma 
naprawdę jej służyć, to konieczne jest dopilnowanie, by nie zawierała żadnych ukrytych 
przekazów, które mogłyby odnowić lub podtrzymać jego władzę czy kontrolę nad nią.  
 Zarówno terapeuci jak i nie molestujący opiekunowie, jaki i dorosła lub jeszcze nieletnia 
ofiara oraz, w praktyce, niejeden seksualny napastnik – wszyscy od takiej sesji mają jakieś 
oczekiwania. Niektóre z nich są bardzo pozytywne i powinny towarzyszyć procesowi 
zdrowienia. Jak bardzo jest to realne, zależy po części od natury cyklu napastniczego oprawcy 
i po części od tego, na ile się on zmienił w rezultacie swojej terapii. Pozytywny efekt sesji 
zależy też, obok jego postępów, od jakości postępów innych członków rodziny w procesie 
leczenia. 

Oczekiwania dorosłych ofiar 
wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie 

 Zarówno dorosłe, jak i nieletnie ofiary wykorzystania mogą startować z pozycji pragnienia 
odbycia takiej sesji dla siebie, lub z pozycji osoby naciskanej na to przez kogoś z zewnątrz. 
Zarówno porządek sesji (organizacja), jak i jej efekt może być różny w zależności od tego czy 
chodzi o ofiarę dorosłą, czy o dziecko. Fazy rozwojowe traumy i odległości czasowe od 
wykorzystania mają wpływ na wynik czy skuteczność. Oczekiwania jednakże mogą być bardzo 
podobne. Dzieci na przykład często mówią:  

„Będę się czuł(a) lepiej, jak powie mi, że żałuje.” 
„To będzie znaczyło, że miałam prawo opowiedzieć o tym.” 
„To mnie przekona, że jego leczenie daje skutek.” 
„To mnie przekona, że on/ona bierze odpowiedzialność na siebie.” 

Nierealistyczne czy nie rokujące dobrego wyniku oczekiwania mogą wyglądać, jak następuje:  

„Nadal czuję, że to moja wina. Może on pomoże mi zobaczyć, że to 
nieprawda.” (Niebezpiecznie jest w tej sprawie polegać na napastniku. Nawet jeśli on 
ma dobre intencje, powyższe stwierdzenie ofiary wskazuje, że nadal znajduje się ona pod 
jego emocjonalną kontrolą.) 
 „Przekona mnie to, że chociaż jego nie straciłem(am). Bo wszystkich innych 
straciłem(am).” (A to może dlatego, że napastnik umiejętnie powbijał kliny między 
ofiarę i wszystkich innych bliskich.) 
 „On był mi bliższy niż ktokolwiek. Może to da się między nami ocalić.” (A może 
właśnie tego chce i na to liczy oprawca?) 
 „Pokaże mi to, że on już się nie gniewa na mnie za to, że opowiedziałem(am). 
(Napastnicy z reguły zrzucają winę za wykorzystanie na ofiarę i dlatego ofiara może mieć 
potrzebę, żeby to jej wybaczono.) 
 „Pomoże mi to polepszyć kontakty z bratem, siostrą, etc.” (Napastnicy świetnie 
manipulują dynamiką rodziny, aby izolować od reszty swoją ofiarę; dlatego może ona 
dążyć do sesji przez wzgląd na relację z rodzeństwem, które pewnie ją obwinia za utratę 
ojca.) 
 „Inni będą mnie bardziej lubić, jeśli mu przebaczę.” (Tutaj znowu ofiara chce to 
zrobić przez wzgląd na kogoś, nie na siebie.) 

 Oczekiwania dorosłych ofiar seksualnego wykorzystania w dzieciństwie często są bardzo 
podobne i wyrażają pragnienie, by napastnik uznał swoją odpowiedzialność w taki sposób, by 
łatwiej im było mu odpuścić lub wejść w proces przebaczania. Pewne nie rokujące wyniku 
postawy podobne są u nich do opisanych wyżej i mogą brzmieć, jak następuje: 
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 „Pomoże to mojemu związkowi z 

partnerem (partnerką).” (Ofiara chce tego dla kogoś i czegoś innego.) 
 „Pojedna mnie to z rodziną ” (Ale może jeszcze pogorszyć stosunki.) 
 „Może on (lub oni) przebaczą mi w końcu to, że powiedziałem(am).” (To komu 
w końcu mamy przebaczyć, ofierze?) 

Częste oczekiwania sprawców 

 Napastnicy też miewają pozytywne oczekiwania od sesji wyrażania skruchy. Mogą one 
dotyczyć życzenia dobra dla ofiary, jak również produktywnego wyniku dla nich samych.  

„To pomoże jej (jemu) poczuć się lepiej.” 
 „Pomoże to jej (jemu) zrozumieć, że to ja jestem odpowiedzialny.” 
 „To znaczy, że będę mógł zacząć proces wybaczania sobie i pomoże mi pójść dalej w terapii.” 

 Jednakże napastnicy nieraz mają postawę, która nie ma nic wspólnego z autentyczną 
skruchą. Takie oczekiwania mogą wyglądać następująco:  

„To mnie oczyści.” (Jasne, że nie.) 
„To może być sposób, by przypomnieć jej (jemu), to tu rządzi. Może wtedy nie 
powie, co było więcej.” (!!!) 
„To będzie znaczyć, że on (ona) mi przebacza / inni ludzie mi przebaczają.” (A 
może ofiara (czy inni) po prostu nie chce?) 
„Moja partnerka (brat, siostra, matka czy przełożony) pomyśli, że już nie 
zrobię tego więcej i następnym razem trudniej będzie mnie złapać.” (!!!) 
 „Jak przeproszę, to będzie znaczyło, że już nigdy tego nie zrobię.” (Gdybyż to 
było tak proste...) 

Częste oczekiwania terapeutów 

 To, jak realistyczne są oczekiwania terapeutów, jest wprost proporcjonalne do ich wiedzy 
na temat seksualnych napastników. Nadzieje te często są następujące:  

„Będzie to dla ofiary komunikat: nie jesteś winny(a).”  
 „Pokaże to jej (jemu), że sprawca jest odpowiedzialny i bierze 
odpowiedzialność na siebie.” 

 Terapeuci ofiar jednak mają czasem osobiste powody. Na przykład mogą mieć silną złość 
na napastnika i czuć, że „zasłużył sobie” na nieprzyjemności wyrażania skruchy. Z drugiej 
strony mogą wierzyć, że zdrowienie i wzrost ofiar opiera się tylko na przebaczeniu przez nie 
napastnikowi. Pewne nieproduktywne lub błędne oczekiwania terapeutów mogą wyglądać też 
także:  

„Nic, co powie, nie będzie dość dobre. W środku nie będzie się zgadzał z 
żadnym swoim słowem.” (Może będzie, a może rzeczywiście nie.) 
 „Powinien to zrobić; to wszystko, co jest w stanie.” (Od kiedy to obowiązek 
{„powinien”} rodzi autentyczną skruchę?) 
 „On lub ona (ofiara) musi mieć szansę wybaczenia. (Jednak może ona wcale tego 
nie chcieć.) 
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Czy w świetle napastniczego cyklu pozytywny rezultat jest w ogóle możliwy? 

 Sesja wyrażania skruchy przebiega nie tylko w kontekście procesu uzdrawiania ofiary, ale 
i cyklu napastniczego, w którym ofiara była wykorzystana. Ten cykl oprawcy ma dla ofiar, w 
zależności od charakteru, odpowiednio różne konsekwencje, które mogą wpływać na szanse 
pozytywnego wyniku sesji. Decydując się na nią musimy brać w rachubę nie tylko proces 
leczenia ofiary, lecz i proces wewnętrznej przemiany napastnika. Jako terapeuci często 
pytamy, dlaczego ofiary nam mówią:  

„Nie mogę uwierzyć, że byłem wykorzystywany(a). Daj mi z tym spokój. „ 

„No, tak. Ale to była moja wina; to ja go sprowokowałem(am) / uwiodłem(am).” 

„Jeśli mu nie przebaczę, to będzie znaczyło, że jestem zły(a).” 

„Nie mogę, on mnie nadal kocha.” 

„To wszystko wina mojej matki (drugiego rodzica).” 

„On mi nigdy nie wybaczy, że zdradziłam tajemnicę.” 

 Odpowiedź na to, dlaczego ofiara może trzymać się tego rodzaju przekonań, leży w cyklu 
oprawcy. Wiedza o cyklach napastowania daje nam klucz do pewnych brakujących informacji, 
które tłumaczą, czemu wykorzystani ludzie walczą, nieraz bardzo zaciekle, w obronie takich 
dysfunkcyjnych przekonań. W manipulowaniu ofiarami napastnicy wsączają w nie, a 
następnie umiejętnie ugruntowują, fałszywy, spaczony szkielet identyfikacji i poczucia swojej 
godności. Dlatego poczucie własnej wartości wykorzystanych dzieci – a potem dorosłych 
dzieci – wiąże się ściśle z systemem przekonań danego oprawcy na ich temat. Tak więc 
terapeuta, który podważa słuszność tych przekonań, a nie daje przy tym klientom objaśnienia 
skąd się wzięły i jak niszcząco działają, musi spotkać się z ich strony z walką.  
 Aby ocenić, czy sesja wyrażania skruchy będzie mogła być pożyteczna, musimy 
przeanalizować cykl napastniczy danego oprawcy. Jego fałszywe przekonania i manipulacyjna 
taktyka mogą przecież nadal być w nim obecne, niezależnie od tego, czy wyrażanie skruchy 
miałoby się odbyć twarzą w twarz, czy w formie kasety lub listów. Może on już na zawsze 
utrwalić w ofierze swoje fałszywe myślenie, które był jej wszczepił wykorzystując, jeśli tylko 
przy okazji tak zwanego wyrażania skruchy odświeży w niej tę toksyczną dyskietkę. Wystarcza 
do tego bardzo niewiele. Chociaż ogólnie przedstawiliśmy mechanizm dewiacyjnego cyklu w 
rozdziale drugim, tutaj chcemy skupić się znowu nad jego pewnymi aspektami - tymi, które 
mogą poważnie wpływać na sesje wyrażania skruchy.  
 Cykle napastowania seksualnego są napędzane fałszywym myśleniem oprawcy, które, 
poprzez jego działania w każdej fazie cyklu, zostaje wtransmitowane w psychikę 
wykorzystywanego dziecka. Oprawca operuje przekonaniami, które - wspierane przez jego 
uprawomocnianie, racjonalizacje, minimalizowanie, usprawiedliwianie swoich zachowań i 
zrzucanie winy na innych, w tym na samo dziecko - pozwalają mu seksualnie nadużywać 
ofiarę. Siła takiego fałszywego myślenia napastnika może decydować o tym, czy jego cykl jest 
ciągły, czy przerywany, co odbija się następnie na wykorzystywanym dziecku.  

Cykl ciągły 

 Napastnicy o cyklu ciągłym operują systemem przekonań, który pozwala im 
uprawomocniać ich zachowania aż do punktu, gdy górę bierze postrzegane przez nich ryzyko 
złapania. (Jednak i to nie oznacza, że cykl ulegnie przerwaniu.) Na przykład zakłamany i 
zafiksowany pedofil, który chce wierzyć, że seksualne wykorzystanie nie jest nadużyciem, a 
tylko wyrazem miłości wobec dzieci, będzie przekonany, że to, co im wyrządza, jest dla nich 
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„prawdziwą pomocą” i „kochaniem” ich. Ktoś, 

kto wierzy, że wchodzące w okres dojrzewania dziewczynki czy dojrzalsze kobiety generalnie 
prowokują mężczyzn i „same się o to proszą”, gwałcąc może tłumaczyć sobie, że „na to 
zasługują”, czy „tego właśnie chcą”.  
 U takich napastników przerwy w cyklu napastowania występują tylko w szczególnych 
wypadkach - na przykład wtedy, gdy zorientują się, że niewłaściwie wybrali cel, bo 
omotywane dziecko może nie dochować tajemnicy - a więc wtedy, gdy ryzyko kontynuacji 
jest zbyt wielkie. Wtedy jednak zwykle zaraz  przerzucają się na następną ofiarę czy ofiary. 
Trwają więc oni w zasadniczo ciągłym cyklu, nie przerywanym troską o to, jak bardzo ich 
zachowania degradują, tak ich, jak i ich ofiar, wizerunek własny.  
 Napastnicy ci odznaczają się szczególnie spaczonym systemem przekonań na temat tego, 
co robią, i szczególnie zakłamaną interpretacją zachowania swych ofiar, aby mogli oni 
podbudować swoje fałszywe myślenie. Jednakże nie oszukują się oni co do procesu, według 
którego napastują swoje ofiary. Chociaż w wypadku schwytania kłamią na policji i przed 
sądem, udając, że „to zdarzyło się tylko raz”, jednak mają świadomość, że wykorzystują z 
premedytacją, chłodną kalkulacją i pełną rozwagą, gdyż wierzą, że racja tak naprawdę jest po 
ich stronie.  

Implikacje dla ofiar i dla organizacji sesji wyrażania skruchy.  

 Pedofile o cyklu ciągłym otaczają swoje zachowania tajemnicą tylko ze względu na kodeks 
karny, wedle logiki: „będziemy mieli wielkie kłopoty, jeśli ‘nas’ wykryją”. Jeżeli dany napastnik 
współpracuje z innymi pedofilami, podejście to może być wzmocnione przez strach przed 
zemstą zamkniętej grupy za wyłamanie się. Pedofile o ciągłym cyklu napastowania umieją 
niezwykle skutecznie wtłaczać w dzieci swój fałszywy punkt widzenia na to, co z nimi robią.  
 Do rzadkości należy, aby napastnicy tego typu wyrażali skruchę w sposób nie niosący 
ponownego nadużycia. Albo nigdy nie zmieniają oni swych rdzennych przekonań na temat 
wykorzystywania dzieci i traktują sesję jako sposobność do dalszego manipulowania ofiarą, 
albo zmieniają stanowisko tak radykalnie, że „zadośćuczynianie” przez nich grozi kompletnym 
zniszczeniem poczucia własnej wartości dziecka – wartości, która na danym etapie może się 
opierać na przekonaniu, że napastnik, często jako jedyna osoba, je kochał. Na przykład Bob, 
pedofil o ciągłym cyklu napastowania, który sam był wykorzystywany seksualnie jako dziecko, 
wmawiał sobie, że to było dobre i sprawiało mu przyjemność. Kiedy dzięki terapii udało mu 
się szczęśliwie przełamać ten wzorzec fałszywego myślenia, poproszono go, by napisał to, co 
– gdyby miał taką możliwość – powiedziałby teraz jednej ze swoich licznych ofiar, jego 
„zadośćuczynienie” wyglądało następująco: 

Jon, 
 Piszę do ciebie, abyś mógł poznać prawdę o tym, co ci wyrządziłem. Jedyne, co 
mnie interesowało i czego chciałem od ciebie, to było twoje młodziutkie ciało, które 
zaspokajało moją chuć. Nie kochałem cię. Dawałem ci zabawki, abyś nikomu nie 
mówił, tak jak prosiłem, o tym, co z tobą robię, i abyś dobrze o mnie myślał. To nie 
twoja wina, że do tego doszło. Dotykanie twoich intymnych miejsc było wszystkim, 
czego kiedykolwiek chciałem od ciebie. Dorośli, którzy naprawdę kochają dzieci, nie 
robią im takich rzeczy.  
 Być może pamiętasz, że kiedy cię zabierałem, mówiłem ci, że cieszy mnie nasz 
wspólny czas. Wcale mnie jednak nie cieszył; chciałem się z tobą spotykać, aby móc 
cię seksualnie wykorzystywać. Twoi rodzice kochają cię i chcą, abyś wyrósł na 
przyzwoitego człowieka i nie był taki, jak ja. Jesteś dobrym chłopcem i w niczym nie 
różnisz się od innych.  
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 W świetle faktu, że Bob bardzo starannie 

selekcjonował dzieci i wybierał tylko te, które miały mocno zaburzone relacje z rodzicami, 
taka forma wyrażania skruchy może doszczętnie zburzyć w ofierze jej poczucie wartości i 
szacunek do siebie. Takie odkrycie prawdy istotnie może być początkiem przemiany, 
zwłaszcza gdy ofiara jest już dorosła – może pomóc jej odpuścić sobie i iść się naprzód – ale 
na taką sesję musimy patrzeć, szczególnie w przypadku dziecka, w kontekście 
zaawansowania jego terapii, która powinna ją poprzedzać i wiele najpierw w nim 
przepracować. Również happy end w stosunkach z rodzicami, jaki Bob naiwnie sobie 
wyobrażał, nie jest raczej możliwy w przypadku tych dzieci.  
 Największe ryzyko tutaj leży jednakże w tym, że ofiara, spotykając Boba, nie byłaby w 
stanie pogodzić rozbieżności tego, co powiedział, z żywionymi wobec niego uczuciami. To by 
ją mogło skłonić do błagania go o odwołanie jego słów, a on istotnie mógłby tak zrobić, 
potwierdzając tym znowu jej poczucie własnej wartości oparte na byciu seksualnym 
obiektem, a zatem fałszywe przekonanie, że nadużycie oznaczało „miłość”, a nie krzywdę. W 
tym momencie wróciłyby skutki całego wcześniejszego omotania. Większość oprawców o 
cyklu ciągłym nie robi jednak takich postępów w terapii, jak Bob. Patrząc z ich punktu, za 
dużo mają oni do stracenia w razie swej głębszej przemiany. Mają powody, aby nie być 
szczerzy w terapii tylko grać i udawać, a wtedy ich listy z „zadośćuczynieniem” będą zawierać 
mnóstwo ukrytych, działających w przeciwną stronę przekazów.  
 Andrew, pedofil o podobnym do Boba, a raczej nawet bardziej nękającym wzorcu 
napastowania, został zapytany, co by chciał powiedzieć, gdyby miał możliwość, swojej 
ofierze, na molestowaniu której go złapano. Napisał tak: 

Moj drogi Joe 
 Jest mi bardzo trudno wyrazić moje prawdziwe uczucia i powiedzieć ci, że cię 
przepraszam za rzeczy, które ci robiłem. (Wskazuje, że pisze w przymusowej sytuacji 
uwięzienia, a więc że: „to nie jest to, co naprawdę czuję”). Okazywałeś mi tak wiele 
miłości i dawałeś tyle szczęścia w chwilach, które spędzaliśmy razem. Moja przyjaźń i 
miłość do ciebie była, i nadal jest, w pełni prawdziwa. („Kochałem cię” sugeruje, że 
„wciąż cię kocham”). Przykro mi, ponieważ wykorzystałem moją pozycję przyjaciela, 
któremu ufałeś i traktowałeś jak wujka. Kiedy dotykałem twoich intymnych miejsc, 
twojego członka, pośladków i odbytu, to było niewłaściwe i naprawdę cię za to 
przepraszam. (Rewiktymizacja poprzez szczegółowe odniesienie do tego co robił, co 
na nowo uaktywnia te scen i przeżyć w psychice ofiary). Musisz mi to wybaczyć, 
zapomnieć o mnie i zacząć na nowo (paradoks: jak i co chłopiec miałby wybaczać 
komuś, kto tak go kocha i jak o nim zapomnieć, oraz co miałby na nowo zacząć?).  

Cykl przerywany (hamowany) 

 W pewnych cyklach seksualnego napastowania przekonania oprawcy nie są tak stabilne i 
obwarowane; działają w nim wewnętrzne hamulce, które taki cykl przerywają. Długość 
przerw zależy tu od siły wewnętrznych hamulców, od siły fałszywego myślenia 
uprawomocniającego wykorzystywanie i od siły dewiacyjnego podniecania się czy chęci 
napastowania dzieci.  
 Niektórzy pedofile mają całkiem długie okresy, w których ich cykl ulega zatrzymaniu i są 
„nieczynni” lub uśpieni. Jednakże i wtedy w dalszym ciągu dają oni upust myślom 
usprawiedliwiającym nadużycia i w dalszym ciągu mogą snuć fantazje na ten temat, co 
wzmacnia w nich pragnienie uruchomienia się znowu.  
 Napastnicy o przerywanym cyklu kwestionują swoje dewiacyjne postępowanie. 
Zastanawiają się, czy jest ono czymś perwersyjnym i martwią się tym, jak się na nich odbija. 
Mogą też mieć świadomość, że ranią swoje ofiary. Czują się źle ze swoimi zachowaniami i 
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próbują znaleźć ulgę w zrzucaniu winy na 

innych lub dzieleniu jej z innymi. Wciągając w to ofiarę, czynią np. z wykorzystania „naszą 
wstydliwą tajemnicę” i podkreślają, że to jej wina, a może nawet i drugiego rodzica - a więc 
nie ich. Mogą szukać „wytłumaczenia” swoich napaści. Mogą podejmować całe serie pozornie 
nieważnych decyzji (Jenkins-Hall & Marlatt, 1989), które dopomogą lub stworzą sposobność 
do zrealizowania potajemnie upragnionych dewiacji. Proces ten pozwala im uniknąć 
konfrontacji z cierpieniem, odpowiedzialnością i rozpoznaniem tego, że znów sobie 
przygotowują pole do seksualnej napaści.  
 W fazie przerwy niektórzy napastnicy mogą pokonywać wewnętrzne opory, które ją 
wymusiły, poprzez przyjęcie, działającej jak samospełnialna przepowiednia, pozy 
skrzywdzenia i przepraszania za siebie, czym „uprawniają” się w swoich oczach do otrzymania 
pocieszenia. Na przykład pedofil o marnym wizerunku własnym (np. z powodu swoich 
dawnych doświadczeń lub tego, że uważa siebie za kogoś na wskroś zepsutego) może 
spodziewać się, że inni będą go traktować stosownie to jego przekonań i odrzucać. Dostrzega 
on wtedy odrzucenie także tam, gdzie go nie ma, patrząc i słuchając selektywnie. Może też 
sam zachowywać się tak, by je prowokować. W końcu może zacząć wierzyć, że cały świat jest 
przeciw niemu, co skłania go do szukania pociechy w fałszywym myśleniu. Może wtedy coraz 
częściej fantazjować o dzieciach, usprawiedliwiając to przekonaniem, że – odwrotnie niż 
dorośli – tylko one go kochają i rozumieją.  
 Napastnicy, którzy postrzegają się jako odrzuconych, mogą wynagradzać to sobie 
fantazjami o odwecie, w których atakują i ranią innych, gdyż sami czują się atakowana i 
ranieni. Czasami ich fantazje zawierają też przemieszane elementy „miłości” i zemsty. Dlatego 
ci, którzy wmawiają sobie, że kochają dzieci, mogą być również motywowani przez złość.  
 Napastnik o przerywanym cyklu może, na równi z winieniem ofiary za swoje nadużycia, 
obwiniać za nie drugiego rodzica, który je „spowodował” swoją odrzucającą go postawą. 
Zasadniczo interpretuje on zewnętrzne zdarzenia i zachowanie innych w fałszywy sposób, co 
dostarcza mu fałszywego powodu do tego, co prawdziwie chce zrobić: ponownie wykorzystać 
ofiarę.  

Implikacje dla ofiar i organizacji sesji wyrażania skruchy 

 Dzieci, które są wykorzystywane przez pedofila o przerywanym cyklu, mogą być 
wystawione na jego taktykę oszukiwania siebie i zrzucania winy na innych, która nie tylko 
chroni go przed wykryciem, ale i pozwala mu poczuć się lepiej ze swoją dewiacją. Są także 
wystawione na negatywny wpływ procesu, za pomocą którego wytwarza on sobie jeszcze 
jedno usprawiedliwienie do seksualnego napastowania. Na sesji wyrażania skruchy tego 
rodzaju oprawca często mówi najpierw „przepraszam”, a potem subtelnie daje do 
zrozumienia, że tak naprawdę to była czyjaś wina.  
 Hugh, który miał świadomość, że molestowanie dzieci jest złem, musiał zdobyć 
usprawiedliwienie oraz kogoś, kogo mógłby winić. Tak więc ustawił swoją żonę, by go 
odrzucała. Dobierał się do niej seksualnie w taki sposób, którego nie akceptowała i w porach 
czy miejscach, które nie były odpowiednie, co pozwalało mu poczuć się niechcianym. Mógł 
następnie mówić, że: „gdyby tylko była bardziej otwarta seksualnie na mnie, nie musiałbym 
kierować się do dzieci; to wszystko jej wina”. W córkach Sally i Sarah, które zaczął 
wykorzystywać w wieku siedmiu i dziewięciu lat, wzbudzał w każdej z osobna przekonanie, że 
robi im to dlatego „gdyż mamusia nie kocha go tak, jak powinna”. Dziewczynki nabrały więc 
przekonania, że to istotnie wina matki.  
 Hugh tak aranżował sytuacje, aby sugerowały, że to dziecko, a nie on, inicjowało 
seksualne zachowania.  
Trzymał kasety pornograficzne w takich miejscach, gdzie córeczki musiały je znaleźć. 
Trzymając je w białych i nie opisanych pudełkach sprawiał, że budziły szczególną ciekawość. 
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Zawsze, gdy dziewczynki przebierały w 

kasetach, podglądał je, by wiedzieć, czy je znalazły. W końcu gdy „przypadkowo” przyłapał je 
na oglądaniu jakiejś, zganił je. Potem używał tych materiałów do „uświadamiania” 
dziewczynek, uczulając je przy tym o konieczności dochowania tajemnicy, gdyż robi im 
przysługę nie mówiąc matce, że oglądały te niedozwolone dla nich filmy. Oszukując się, że to 
wszystko wina Sally i Sarah – bo gdyby nie znalazły i nie oglądały kaset porno, nigdy by ich 
nie wykorzystał – Hugh odsuwał od siebie poczucie winy. (Dla wygody fałszywego myślenia 
„zapomniał”, że sam je im wcześniej podłożył). To zakłamanie z łatwością mógł wszczepić 
córeczkom, bo wiedziały one, że przecież same znalazły te materiały, no i ojciec powiedział, 
że to dlatego wszystko ich wina. Bo gdyby nie znalazły ich i nie włączyły na wideo, on by im 
tego nigdy nie zrobił. Następnie wniosły to przekłamanie w dorosłe życie i dźwigały je do 
momentu, gdy mogły odkryć, jak były omotane przez ojca.  
 Terapeutka pracująca z Sally i Sarah nie miała informacji na temat strategii, jakiej używał 
Hugh do omotywania swoich ofiar, jednak udało się jej trafnie domniemać jego taktykę 
manipulacji i pomóc dorosłym dziewczynkom odwrócić dotychczasowe przekonania na temat 
tego, kto, kiedy i co robił i za co odpowiadał. Bez wyświetlenia tych mechanizmów omotania, 
Hugh mógł cały czas polegać na fałszywym myśleniu, które był wszczepił córkom i mógłby też 
przywołać i umocnić je na sesji wyrażania skruchy, mówiąc na przykład: „Tak żałuję tego, co 
zrobiłem; och, gdybyście tylko nie znalazły tych nieszczęsnych kaset!”  

Cykl bodźców zmysłowych i uczuciowe retrospekcje 

 Obrazy, dźwięki, zapachy, smaki i dotyk często wywołują w osobach, które przeżyły 
wykorzystanie, uczuciowe retrospekcje (omawiam to szerzej w rozdziale piątym). Ofierze 
bardzo trudno jest radzić sobie z nimi, gdyż nie są one wyzwalane przy udziale jej 
świadomości i gdyż, jako takie, stwarzają napastnikowi olbrzymie możliwości odzyskiwania 
nad nią kontroli, a poprzez to zarazem do ponownego nadużycia.  
 Znam przypadek pedofila, który, do napastowania tylko, zakładał charakterystyczne 
kraciaste szorty. Inny za każdym razem używał mydła o specyficznym zapachu, którym mył i 
swoje kuzynki, i siebie, przed ich wykorzystywaniem. Potem fundował im koktajl 
truskawkowy. Tak więc napastnik ma zwykle swój sposób niedostrzegalny komunikowania 
ofierze: „oto nadeszła ta chwila”. Jeden z nich, na przykład zawsze wtedy zostawiał na brzegu 
stołu zapalonego papierosa, od którego przypalał się blat. Innemu wystarczało, że spojrzał na 
drzwi unosząc brew, przez co dawał synowi sygnał: „idź do siebie i czekaj na mnie”.  
 Dla organizowania sesji wyrażania skruchy znaczenie tych zmysłowych, podprogowych 
komunikatów jest nie do przecenienia. Ofiara nie notuje w swojej kognitywnej pamięci takich 
przekazów i ich związku z doznanymi nadużyciami, jednak nieświadomie zawsze je odbiera. A 
jeśli napastnik, celowo lub mimochodem, wyśle taki komunikat podczas wyrażania skruchy, 
wykorzystana przez niego osoba dostaje się w wir strasznych uczuć, które jakby znikąd nagle 
się zjawiają. Widok kraciastych szortów na oprawcy, zapach mydła jaki znów rozsiewa, 
napomknienie o truskawkowym koktajlu, spojrzenie na drzwi i uniesiona brew – każdy 
zmysłowy bodziec lub symbol związany z dawnym nadużyciem może automatycznie wyzwolić 
w ofierze lawinę przerażenia.  
 Tak jak w chwili dokonywania nadużycia, napastnik może i teraz rozmyślnie użyć 
zakodowanego wtedy przekazu, aby uzyskać pożądany efekt – odzyskać emocjonalną 
kontrolę nad ofiarą. Dwaj pedofile o różnych wyznaniach religijnych, z których każdy był 
katechetą i seksualnie wykorzystywał nauczane przez siebie dzieci, poproszeni o nagranie 
przeprosin dla swoich ofiar, tak samo przybierali na taśmie kaznodziejski ton, za pomocą 
którego je omotywali i za pomocą którego mogliby teraz znów odzyskać nad nimi psychiczną 
władzę.  
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się wtedy, gdy na sesji wyrażania skruchy napastnikowi udaje się przekazać ukryty sygnał, o 
którym obecni w jej trakcie terapeuci nic nie wiedzą i z którym ofiara nie może sobie ani 
poradzić, ani go opisać. Scenariusz taki jest wtedy dokładną repliką wykorzystania – osoba, 
która go doznała, jest znów dzieckiem próbującym wołać o pomoc, ale i nie umie nawet 
nazwać, co się stało i nikt nie słyszy jej skargi.  

Często spotykane toksyczne wątki przy wyrażaniu skruchy 

Oto toksyczne wątki, które reaktywują i wzmacniają fałszywe myślenie, jakie oprawca 
wszczepił ofierze przy wykorzystaniu: 

 W przeciwieństwie do napastnikom, którzy w terapii osiągnęli jedynie prostą świadomość 
wiktymizacji, jedynie ci, co dokładnie przemyśleli sposób wyrażenia skruchy i szczęśliwie 
uzyskali głęboką empatię dla wykorzystanych ofiar, udaje się uniknąć wplecenia w sesję 
toksycznych komunikatów. Zarówno u szczerze jak i nieszczerze umotywowanych oprawców 
najczęściej przewijają się następujące wątki: 

Długofalowa kontrola: wiara oprawcy w permanentne „skażenie” i „gorszość” ofiary.  
 Napastowanie seksualne wiąże się głównie z władzą i kontrolą, a fakt, że ofiara przeżyła i, 
wracając do zdrowia, wymyka mu się spod kontroli, jest obcy jego myśleniu.  
Długofalowa kontrola: duma oprawcy ze swej umiejętności kontrolowania ofiary.  
 Napastnicy we wczesnych etapach terapii oraz ci, którzy nie robią postępów, często 
wnoszą na sesję swoją dumę z faktu, że tak świetnie umieją manipulować innymi.  
Przytaczanie obrazowych opisów wykorzystania.  
 Niektórzy oprawcy robią to celowo, z myślą o rewiktymizacji. Inni – dlatego, że w 
aktualnej fazie terapii są proszeni, by nie dystansowali się od tego co robili i dokładnie 
opisywali swoje dewiacyjne zachowania. Nie mają więc jeszcze świadomości, jak bardzo te 
opisy mogą się odbić na ich ofiarach.  
Paradoksalne zestawianie stwierdzeń.  
 Większość oprawców mówi: „musisz się czuć okropnie” i „nie powinieneś / nie powinnaś 
czuć się winna i odpowiedzialna za to.” W takim zestawieniu (nie wiń się za to, że czujesz się 
fatalnie) tworzy to implikację, że ofiara właśnie powinna czuć się okropnie; być winna i 
odpowiedzialna za wykorzystanie.  
Dodatkowe brzemię.  
 Wielu oprawców nie umie (lub nie chce) powstrzymać się w czasie sesji przed 
nakładaniem na ofiary dodatkowego ciężaru, by samemu poczuć się lżej. Głównym jest: 
„przebacz mi, proszę”. Innym: „ja też przez to cierpię (więc współczuj mi)”.  
Przepraszam, ALE... 
 Wiele sesji zaczyna się dobrze, a potem dryfuje w stronę usprawiedliwień 
minimalizujących zachowania napastnika i tłumaczących je. Stwierdzenia te mówią, że 
osfierze właściwie nic strasznego się nie stało, że oprawca cierpiał dużo bardziej, itp.  
Podwójny komunikat.  
 Wynika z niego, że tak naprawdę była to jednak wina dziecka: „nie byłeś(aś) za to 
odpowiedzialny(a) - ale jednak byłeś(aś).” 
Podejście podręcznikowe.  
 Napastnicy w terapii, którym udaje się osiągnąć świadomość ofiary, zdobywają jasność, 
jakie skutki niesie seksualne wykorzystanie dziecka. Mówią więc o nich wykorzystanej ofierze. 
Czy jednak leży to w jej dobrze pojętym interesie, by od swojego oprawcy słyszała o 
następstwach, jakie w niej spowodował?  
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 W cytowanych niżej listach wątki te 

pojawiają się pojedynczo lub w kombinacjach. Były preparowane przez napastników pytanych 
w terapii o to, co chcieliby powiedzieć swoim ofiarom jako zadośćuczynienie, gdyby mieli taką 
możliwość. Mimo, że niektórzy z nich naprawdę czynili postępy w leczeniu i pisali w dobrych 
intencjach, ich listy czy nagrania w dalszym ciągu kryły elementy fałszywego myślenia obecne 
przy seksualnych nadużyciach. Żadna z ich wypowiedzi nie mogłaby być właściwie odebrana 
przez skrzywdzoną osobę bez ryzyka rewiktymizacji.  

Przykład 1 
 Napastnik, który wykorzystał swoją bratanicę Sally, robi postępy w procesie terapii. Ma on 
cykl przerywany i zawsze dostrzegał krzywdę, jaką jej wyrządził. Jednak w liście podtrzymuje 
jej „immanentną gorszość” i odnawia kontrolę. Taka implikacja zraniłaby ofiarę niezależnie od 
tego czy oprawca ma dobre intencje, czy nie. Oto list:  

Droga Sally’ 
 Zamierzam wyjaśnić ci, co ci wyrządziłem (kontrola), abyś nie czuła się winna i nie 
wstydziła się siebie (paradoksalna sugestia, że Sally tak właśnie może się czuć). To, 
że obmacywałem twoje ciało i wkładałem ci ręce między nogi, było złe 
(rewiktymizacja poprzez szczegółowy opis molestowania). Czułaś się zmuszona, by mi 
na to pozwolić. Myślałaś, że wszystko, co o tobie myślę i mówię ci, to prawda. Było 
złem z mojej strony, że wpoiłem ci takie myślenie. To ja jestem odpowiedzialny za te 
straszne rzeczy, jakie ci robiłem. Nie wiń się za nie, bo skąd mogłaś wiedzieć, że są 
one niedobre (znów paradoksalna sugestia, że Sally jednak mogła wiedzieć i nie 
pozwolić). Byłaś w wieku, kiedy nie mogłaś zdawać sobie sprawy z tego, co znaczą 
takie zachowania. Wykorzystałem twoją niewinność. Zraniłem twoje uczucia i 
myślenie, a tego, co ci w ten sposób zabrałem, nie da się niczym zastąpić 
(permanentne „skażenie” ofiary: przekaz, że jej myśli i uczucia nie należą do niej). 
Przebacz mi proszę to, co ci wyrządziłem (dodatkowe brzemię). Jest mi bardzo 
przykro (ukryte oskarżenie: teraz ja przez to cierpię). 

Przykład 2  
 Oto kolejny napastnik o przerywanym cyklu. Wykorzystał on siostrzeńca. Mimo, że robi 
postępy w terapii, nadal tkwi w mechanizmach władzy i sprawowania kontroli. Podaje dobre 
objaśnienie tego, jak wszystko aranżował, ale co z tego wynika? Czy taka szczerość dodaje sił 
ofierze, czy raczej oprawcy? Czy nie mówi on przez to: „Patrz, co potrafię i jaką mam moc!” 

Drogi Matthew,  
 Jesteś ofiarą, którą stworzyłem. To smutne. Bardzo zręcznie manipulowałem 
sytuacją, aby cię w to wciągnąć (duma ze swoich umiejętności). To skłoniło cię do 
dotykania moich intymnych części ciała (sugestia, że to ofiara była napastnikiem): to 
był mój wielki błąd (że dałem się wykorzystać). Chcę żebyś wiedział, że to nie była 
twoja wina, że to był mój błąd (znów paradoks). To ja wpadłem na pomysł zabawy, 
w której do tego doszło (samo?). Nie powinienem był cię do niej zapraszać. Kiedy w 
niej uczestniczyłeś, myślałeś pewnie, że to fajna przyjemność (przepraszam, ALE...). 
Wiedziałem, że tak myślisz i zachęcałem cię byś mnie tam dotykał. Wykorzystałem 
twoją dziecinną niewiedzę, aby mieć seks. Powinienem był to wiedzieć i pokazywać ci 
na przykładzie, nie na sobie. Bardzo cię za to przepraszam i proszę: wybacz mi 
(dodatkowe brzemię).  

Przykład 3 
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 Oto napastnik, który wykorzystywał syna 

przyjaciół i w chwili pisania poniższych zdań sprawiał wrażenie pewnej przemiany. Polegała 
ona jednak tylko na powtarzaniu słów; nauczył się on artykułować „prawidłowe” zdania. Miał 
jednakże cykl ciągły i stale tkwił w silnych pedofilskich przekonaniach, że dzieci pozwalają na 
seks i tego chcą. Pisał:  

Drogi Johnny’ 
 Mam nadzieję, że nie podrzesz tego listu, lecz poświęcisz parę minut i przeczytasz, 
co mam ci do powiedzenia (kontrola). Wiem teraz, że przysporzyłem tobie i twojej 
rodzinie wiele zmartwienia. Musisz czuć się winny i zawstydzony z powodu tego, co ci 
zrobiłem (reaktywacja wstydu/winy). Chciałbym, żebyś zdał sobie sprawę, że nie 
masz powodu, aby czuć się winnym czy kimś złym (paradoks wielkiego kalibru). W 
żaden sposób nie jesteś za to odpowiedzialny. To ja jestem odpowiedzialny za 
wszystko. Mam nadzieję, że twoi rodzice zaakceptują to i pojmą, że to nie była twoja 
wina (następny paradoks, dający do zrozumienia, że rodzice także obwiniają 
chłopca). Nie mam sposobu aby ci zadośćuczynić. Mogę tylko wyrazić mój najgłębszy 
żal i prosić cię o przebaczenie (wrzucenie dodatkowego ciężaru).  

Przykład 4 
 Chociaż niżej cytowany napastnik o przerywanym cyklu – wykorzystał on swoją małą 
pasierbicę – robił postępy w zdrowieniu i rozumiał krzywdę jaką jej wyrządził, nie mógł się 
powstrzymać przed bronieniem wobec niej swoich interesów. Umacniał i przedłużał nad nią 
emocjonalną kontrolę oraz obarczał ciężkim dodatkowym brzemieniem.  

Moja kochana Angelo, 
 Wiem, że cię zraniłem i przysporzyłem dużego cierpienia. Zdradziłem zaufanie, jakie 
we mnie pokładałaś i użyłem mojej pozycji ojca wobec ciebie, aby cię oszukiwać, 
zamiast się tobą opiekować. Zdaję sobie sprawę z rozmiaru spustoszenia, jakie w 
tobie spowodowałem i nigdy nie będę mógł wynagrodzić ci tego. Nie powinnaś 
niczego sobie wyrzucać: ty jesteś całkiem czysta i niewinna. Tylko ja jestem za to 
odpowiedzialny i tylko ja jestem winny.  
 A teraz błagam cię o wybaczenie wszystkich krzywd, jakie ci wyrządziłem. Prosiłem 
Pana Boga o odpuszczenie, a teraz proszę i o twoje. Wszyscy musimy przed Nim 
kiedyś stanąć i nie chciałbym zjawiać się przed Nim bez przebaczenia od ciebie. Wiem 
jak bardzo może to być dla ciebie trudne, więc modlę się, aby Pan oświecił cię i 
obdarzył łaską. Niech On, który nas stworzył, roztoczy nad tobą swoją opiekę. Niech 
skąpie cię w deszczu swoich łask. I niech cię prowadzi swymi prawymi ścieżkami – 
On, który jest zmiłowaniem. On, który jest podporą, niech da ci to, co najlepsze na 
tym świecie, i co najlepsze w przyszłym życiu (doprawdy nieludzkie brzemię: ofiara 
ma dźwigać teraz odpowiedzialność za zbawienie duszy oprawcy! Jeśli mu nie 
przebaczy, czy to nie będzie to równoznaczne z zejściem z „Bożej, prawej ścieżki”? 
Jakież by to miało dla niej konsekwencje w przyszłym życiu?). 

Przykład 5 
 Napastnik ten, który wykorzystał córeczkę sąsiadów, jest w terapii na etapie walki i 
miotania się między przeciwstawnymi myślami. Widać to w jego liście. Z jednej strony stara 
się wziąć odpowiedzialność, z drugiej - wpada z powrotem w taktykę obwiniania ofiary.  

Droga Caroline 
 Piszę ten list aby ci powiedzieć, że jest mi naprawdę przykro i przepraszam cię za 
krzywdę, którą ci wyrządziłem i za to, że cię oszukałem. Chcę ci powiedzieć, że w 
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przeszłości wykorzystywałem też inne 

małe dziewczynki i mnie to nie wzruszało. Teraz zdaję sobie sprawę, z ich krzywdy i z 
twojej. Chcę ci powiedzieć, że wcale nie musisz się winić za to, ani czuć się 
odpowiedzialna, ani też szukać innych napastników, ani też im dawać (podwójny 
komunikat: najpierw mówi, że dziewczynka nie jest winna, a potem daje jej do 
zrozumienia, że sama mu dała). A gdyby miało się to przytrafić twoim koleżankom, 
powiedz im, żeby były czujne i rób wszystko - i ty, i one - aby ich powstrzymać od 
tego (dodatkowe brzemię: teraz ona z koleżankami ma powstrzymać innych 
pedofilów od napastowania). Wiem, co w związku ze mną czujesz, ale teraz jestem 
świadomy, by nie molestować cię znowu, gdyż nauczyłem się kontrolować i chronić 
przed dziewczynkami w twoim wieku (podwójny komunikat: nie będę cię już 
molestować, ale to ty byłaś oprawcą, nie ja).  

Przykład 6 
 Oto inny pedofil miotający się między swymi pro- i anty-napastniczymi przekonaniami, 
który stwarza pozory i gra: werbalnie przyjmuje swoją odpowiedzialność, by raptem zacząć 
minimalizować popełnione nadużycia. 

Drogi Paul’u 
 Piszę, aby cię przeprosić za to, co ci zrobiłem. Wiem, że nie rozumiałeś tego wtedy, 
ale dziś musisz być w pełni świadom, że istnieją ludzie z seksualnymi problemami, 
tacy jak ja (przepraszam, ALE... miałem problemy z seksem). Robiłem ci to w nadziei, 
że to cię nie skrzywdzi i nie przyniesie szkody w następnych latach życia. Jestem 
winny. Wierzę, że doszedłeś do równowagi i masz już za sobą tamte doświadczenia. 
Jeśli ktokolwiek by cię jeszcze dotykał w twoje intymne miejsca, musisz o tym 
powiedzieć rodzicom zanim posunie się to dalej, tak jak ze mną, ale ty byłeś mały i 
nie spodziewałeś się tego, co miało nastąpić (podwójny komunikat: powinieneś był 
powiedzieć rodzicom, ale to by mnie powstrzymało). To, co ci robiłem, robiłem też 
innym dzieciom, a kiedy byłem mały, sam przeszedłem przez takie samo 
doświadczenie (przepraszam ALE... zrobiłem to dlatego, że sam jestem ofiarą, ale i 
być może i bardziej ponury komunikat: „to coś zupełnie normalnego”; następne 
zdanie też to sugeruje).  
 Wiem że społeczeństwo nie chce słyszeć o takich bzdurach, ale będziesz spotykał od 
czasu do czasu ludzi takich jak ja i musisz być tego świadom. W rezultacie tego, co 
zrobiłem tobie i własnym dzieciom, moje życie jest dziś piekłem. Musiałem oddać je 
do domu dziecka, żona prawie ode mnie odeszła, więc jestem w okropnym stanie 
ducha. Nie obwiniaj siebie (podwójny komunikat: nie czuj się winny, ty tylko złamałeś 
mi życie). Zostałem ukarany za moje seksualne przyjemności (przepraszam, ALE... 
sugeruje, że to były przyjemności, a nie wykorzystanie, kto tu więc jest w błędzie?). 
Teraz się z tego leczę i mam nadzieję stać się lepszym człowiekiem.  

Przykład 7 
 Oto inny napastnik, mający przerywany cykl. Wykorzystał on chłopca, którego poznał 
poprzez szkołę. Robi w terapii znaczne postępy w uzyskiwaniu świadomości ofiary i empatii 
dla wykorzystanych dzieci. Jego list jest częściowo właściwy, lecz miejscami brzmi jak 
podręcznik terapii seksualnych nadużyć. Opisuje swojej ofierze wszystkie konsekwencje 
swojego czynu, jakie mogą się u niej odezwać w przyszłości. Czy to chłopcu pomaga?  

Drogi Robercie, 
 Czuję, że list do ciebie z przeprosinami nie pomoże ci poczuć się lepiej z tym, w jaki 
sposób cię wykorzystałem. (po co w takim razie go pisze?) Robię jedyne, co mogę 
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zrobić – leczę się, abym w przyszłości już 

nie zostawiał za sobą skrzywdzonych ofiar. Wtedy dołożyłem wielu starań, by się do 
ciebie zbliżyć i móc cię wykorzystać. Gdyby mi się to nie udało, przerzuciłbym się na 
innego chłopca. Wierzę, że otrzymujesz teraz taką pomoc i leczenie, jakich ci trzeba 
ze względu na skutki tego, co ci zrobiłem – skutki, które teraz mogą być jeszcze 
wszystkie niewidoczne (podejście podręcznikowe: sugeruje ofierze, że jest ona 
wylęgarnią problemów, które kiedyś się w jej życiu odezwą). Myślę, że wiesz, że ty w 
żaden sposób nie jesteś winny i nie ponosisz odpowiedzialności i że to ja jestem 
odpowiedzialny za totalne zniszczenie ci dzieciństwa (fałszywa moc: być może 
dzieciństwo Roberta nie zostało zniszczone totalnie). Mam nadzieję, że to, co ci 
wyrządziłem, nie zdominuje całkowicie reszty twojego życia i że będziesz mógł żyć 
czując, że warto (paradoksalne imputowanie niemocy i długofalowej kontroli).  

 Napastnik z ostatniego przykładu szybko wychwycił, co w jego liście jest szkodliwe i 
wielokrotnie podejmował próby jego lepszego zredagowania. W wyniku tych zmagań 
ostatecznie zdał sobie sprawę, że jakakolwiek próba inicjowania przez niego wyrazów skruchy 
zawsze będzie przedłużaniem nad kontroli nad swoją ofiarą, a więc rewiktymizacją. 
Zrozumiał, że najlepsze, co mógł zrobić dla Roberta (i innych swoich ofiar) to ostatecznie 
zniknąć z jego życia.  
 Jeśli jednak życzenie wyrażania skruchy wypływa od samej ofiary i jeśli to życzenie 
osadzone jest w kontekście jej terapii i równoległej terapii napastnika, to sesja taka może 
czasem okazać się pomocna. Jednak realistycznie patrząc, wyrazy skruchy zazwyczaj 
zawierają jakieś toksyczne wątki z opisanych wyżej przykładów albo są tak perfekcyjnie 
wyreżyserowane, że oprawca ukazuje się w świetle nie mającym żadnych odniesień do 
rzeczywistości. Ofiara, która odbiera wyrazy skruchy na tak wyreżyserowanej sesji może dojść 
do wniosku, że jej prześladowca zmienił się o wiele bardziej, niż faktycznie. Ostateczny 
paradoks takiej sesji może polegać na tym, że poprzez kontrast z tak odmienionym, wręcz 
idealnym, wizerunkiem napastnika, ofiara poczuje się jeszcze bardziej winna i zła, bo dlaczego 
ktoś tak doskonały mógł być tak niecny – sprowokować sytuację i seksualne wykorzystanie?...  

Czy wyrażenie skruchy powinno wiązać się z przebaczeniem? 

 Etymologicznie słowo „przebaczyć” pochodzi od „przestać baczyć”, „przestać zważać na”, i 
znaczy „odpuścić”, „darować”. Wyrażenie skruchy czy zwykłe przeprosiny postrzegane są 
powszechnie jako zwiastun wybaczenia winowajcy; przecież gdy ktoś nam mówi: 
„przepraszam”, odpowiedź: „nic się nie stało” lub „nic nie szkodzi” jest społeczną normą.  
 Widzieliśmy już, że w swoich próbach wyrażania skruchy większość napastników 
jednocześnie prosi o swoje ofiary przebaczenie. I chociaż oni mogliby z nim poczuć się lepiej, 
to jednak czy w tym momencie służyłoby ono ofiarom?  
 Osoby, które przeżyły w dzieciństwie seksualne wykorzystanie, mają niezliczone powody, 
by chcieć przebaczyć swoim oprawcom. Czasami przebaczenie postrzegane jest przez nie jako 
sposób, by uładzić się z przeszłością i uzdrowić naderwane lub zerwane relacje. Mogą chcieć 
przebaczyć, aby zyskać wreszcie wewnętrzny spokój. Mogą chcieć, aby opuściły je uczucia 
wściekłości, urazy i odrzucenia. Mogą pragnąć rezultatu zgodnego z nakazami ich religii, w 
które wierzą, lub nadal trzymać się pozytywnego wizerunku napastnika, który często jest kimś 
bliskim z rodziny. W pewnych przypadkach przebaczenie może być krokiem w kierunku 
rekonstrukcji rodziny; w innych - środkiem do usunięcia oprawcy z własnego życia, 
zakończeniem etapu i pójściem dalej.  
 Jednakże łączenie wyrażania skruchy przez oprawcę z przebaczeniem od drugiej strony, 
niesie pewne problemy. Jednym z nich jest to, że wielu napastników w ukryty sposób narzuca 
lub podrzuca ofierze własną formę i scenariusz wybaczenia, nie licząc się z jej pragnieniami i 
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dobrem. Aby zbadać, czy przebaczenie 

rzeczywiście będzie służyło ofierze, powinniśmy rozważyć i odpowiedzieć sobie na postawione 
niżej pytania.  

Kto jest kim i co czym, gdy mówimy o przebaczeniu? 

 Przestać baczyć na jego lub jej przestępcze zachowania czy przestać baczyć na 
człowieka? Jeśli przestaniesz, jako ofiara, baczyć na zachowania oprawcy, co będzie to dla 
ciebie oznaczało pod względem twoich własnych zachowań i uczuć w chwili napastowania? 
Jeśli, jako ofiara, przestaniesz baczyć na oprawcę, a jest nim na przykład twój ojciec lub ktoś 
równie ważny, to czy pozytywnie wpłynie to na twój własny wizerunek? Czy na poziomie 
emocjonalnym możliwe jest w ogóle oddzielenie człowieka od jego zachowań?  
 Jeśli przebaczasz osobie, to czy jest nią napastnik? Jeśli jest nią napastnik, to swoje 
przebaczenie musisz rozpatrywać w kontekście tego, kim on jest i jakich sposobów 
omotywania używał. A jeśli jest to drugi, nie wykorzystujący rodzic? Czy łatwiej ci będzie 
odpuścić napastnikowi, jeśli obok nadal będziesz mieć osobę, którą możesz winić, taką jak 
drugi rodzic,? Czy ta sytuacja nie będzie karmić fałszywych przekonań oprawcy - jego taktyki 
omotywania i zrzucania winy na współmałżonka? Zwłaszcza jeśli ten cię nie chronił lub nie 
chciał dostrzegać faktów? Czy przebaczenie oprawcy kosztem drugiego rodzica nie wzmoże 
dodatkowo napięć w rodzinie, które oprawca wywołał swoimi zachowaniami?  

Komu ma służyć wyrażanie skruchy?  

 Jeśli przebaczenie wypływa od ofiary nie tyle z jej własnego pragnienia i właściwego celu, 
ile z tego, by uciszyć sumienie innych lub uratować rodzinę czy stosunki w niej, 
najprawdopodobniej odniesie odwrotny skutek. Dziecko, która doznało kazirodczych nadużyć 
ze strony na przykład ojca, może chcieć mu przebaczyć, bo ma nadzieję, że to poprawi jego 
kontakty matką. Jest tak często, gdy nie wykorzystujący rodzic wciąż boryka się z mieszanymi 
uczuciami wobec swojego partnera-napastnika i waha się, kogo ma „wspierać”. Ofiara wtedy 
myśli: „Byłoby łatwiej, gdybym mu wybaczyła. Bo wtedy matka może: (a) przyjąć go z 
powrotem, gdyż jest w niej część, która nadal go chce, (b) odsunie go i zacznie wspierać 
mnie, (c) postara się przepracować to wspólnie; chce nas oboje – i jego, i mnie”.  
 Przebaczanie oprawcy dlatego, że on tego chce lub potrzebuje, jest jeszcze bardziej 
szkodliwe dla ofiar. Od kiedy to ich zdrowienie polega na służeniu potrzebom napastnika?  
 Odpuszczenie krzywdy może być pomocne, ale jeśli odbywa się dla któregoś z podanych 
wyżej fałszywych powodów, ofiara zostaje schwytana w pułapkę wybaczania, do którego nie 
jest jeszcze gotowa, którego może nie pragnie lub w głębi nie czuje. W efekcie może ona 
doznawać jeszcze bardziej wrogich uczuć lub urazy do nie wykorzystującego rodzica, bo: „to 
przez niego, czy dla niego, musiałam wybaczyć oprawcy”.  
 Czasami w tle stoi chęć ułożenia sobie relacji rodzeństwem; wykorzystane dziecko nie 
chce stawiać braci i/lub sióstr w przymusowej sytuacji wyboru między napastnikiem, a sobą. 
Omotanie i „ustawienie” rodziny przez niego wciąż działa – zarówno z, jak i bez jego 
obecności – i stąd rodzeństwo bardziej niż on może obwiniać ofiarę, która wtedy czuje: „Jeśli 
uznam jego skruchę i przebaczę mu, to ocalę rodzinę i nie będę obwiniana, że stracili przeze 
mnie ojca”. Przebaczenie w takim wypadku podtrzyma kontrolę oprawcy nad całą rodziną i 
będzie dysfunkcją w procesie zdrowienia.  
 Pokazują się tu całe pokłady komplikacji i powikłań, z którymi będziemy się zmagać, jeśli 
przebaczenie ma przynieść pozytywny rezultat dla zdrowienia ofiary, a to jest przecież główny 
cel. Zdrowienie dotyczy odpuszczenia i pójścia dalej, zamknięcia jednego etapu i wejścia w 
nowy, a to może znaczyć całkiem co innego, niż przebaczenie. Wielka troska musi być 
skierowana na to, by przebaczenie nie było kontynuacją omotania przez sprawcę, lecz właśnie 
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wyzwoleniem z niego. Terapia dorosłych 

ofiar, która jest przecież oparta na wiedzy o napastnikach - a jeśli tylko możliwe, to na wiedzy 
o tym konkretnym napastniku - powinna pomagać ofiarom wypracowywać sobie tę wolność. 
Bass i Davis (1993) radzą: „W końcu, abyś mógł (mogła) pójść dalej, będziesz musiał(a) 
dojść, poprzez ich analizę i przemianę, do zupełnie nowego rozkładu sił w swoich uczuciach 
wobec oprawcy. To, czy ów nowy porządek obejmuje przebaczenie, czy też nie, jest 
wyłącznie twoją osobistą sprawą. Nie masz żadnego obowiązku przebaczać” (str. 53). 
Autorkom wtórują Sgroi & Sargent (1993): „Przebaczenie nie może być postrzegane jako 
warunek sine qua non ułożenia sobie relacji z napastnikiem” (str. 31).  
 Większość seksualnych oprawców próbuje prosić o wybaczenie nie patrząc na to, czy 
ofiara chce im go udzielić. Ważne jest zarówno dla terapeuty, jak i dla ofiary nie dopuścić do 
tego, by ci, którzy tak skrzywdzili, dyktowali swój scenariusz. Właściwe wyrażenie skruchy 
śmiało może się obejść bez przebaczania. Ofiara czasem potrzebuje usłyszeć, że napastnik 
akceptuje swoją odpowiedzialność, jeśli pomoże to jej odpuścić go sobie i pójść dalej, ale nie 
potrzebuje w tym celu przebaczać.  

Kiedy wyrażana skrucha jest prawdziwa  
i jak zwiększyć szanse na jej pozytywny wynik dla ofiary?  

 Napastnicy seksualni są specjalistami w takim manipulowaniu ludźmi, aby usprawiedliwiać 
dokonywane nadużycia, tak przed sobą jak i przed innymi, oraz aby utrzymywać kontrolę nad 
ofiarami, chroniąc jednocześnie swoje skrywane dewiacyjne pożądania i plany. Często więc 
wyrażają skruchę, aby zminimalizować wykorzystanie, uzyskać przebaczenie i uciszyć 
poczucie winy. Z tych też powodów mogą chcieć zyskać sympatię ze strony innych członków 
rodziny, czy dostać niższy wyrok w sądzie demonstrując prawdziwe „wyrzuty sumienia”. 
Zazwyczaj też próbują utrzymywać swoje poczucie mocy poprzez emocjonalną kontrolę nad 
ofiarą i inscenizować sytuacje prowadzące do ponownego wykorzystania.  
 Na jakiej podstawie ofiara może wiedzieć, że wyrażana skrucha jest czymś więcej, niż 
tylko kolejnym łgarstwem? Jest to obszar, gdzie pomóc może tylko świadomość procesu 
przemiany, jaka w toku terapii zachodzi w oprawcy. Jeśli napastnik wszedł na program 
leczenia pedofilów, zasadnicze znaczenie może mieć opinia jego terapeuty na temat 
autentyczności i stopnia czynionych postępów – lub ich braku – opinia, z którą zapoznaje się 
terapeutka ofiary przed rozważeniem, czy sesja będzie celowa i dobra dla jej klientki.  
 Pierwsze pytanie to: „Czy dany napastnik stwarza realną szansę na produktywne dla 
ofiary wyrażenie skruchy?” Czy jest on zdolny do podjęcia szczerej próby, czy też po prostu 
wykorzysta tę okazję do rewiktymizacji w jakiejś formie? Bass i Davis (1993) piszą: „Ofiary 
często tracą swą cenną energię w nadziei, że uda im się sprawić, by oprawca zmienił swoje 
życie, poczuł skruchę czy uznał swą wyłączną odpowiedzialność. Najczęściej te ich pragnienia 
są zwykłą mrzonką” (str. 66). 
 Aby sesja wyrażania skruchy nie stała się dla ofiary ponownym wykorzystaniem, 
napastnik musi mieć za sobą znaczny postęp w procesie własnego zdrowienia. Musi 
wykazywać widoczną przemianę na poziomie tak behawioralnym, jak i swoich myśli i 
przekonań – musi wykonać wystarczająco dużą pracę, by stwarzać gwarancję, że nie zacznie 
znów uciekać się do dawnych manipulacyjnych taktyk. Zarówno ofiara, jak jej krzywdziciel, 
muszą dojść przynajmniej do punktu rozpoznania mechanizmów dawnego omotania, na 
których się ono opierało, oraz to, w jaki sposób obecnie mogłoby one być znów usiłowane.  

Czas w kontekście procesu przemiany napastnika 

 Proces przemiany wcale nie przebiega linowo (Eldridge, w druku). Okresami wydaje się 
szybki, jednak nowo kształtujące się myślenie jest kruche i bolesne, więc przed każdym 
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wpadać w dawne, wygodne dla siebie przekonania. Takie nawroty i wapdki (slips) jest bardzo 
częste we wczesnych fazach terapii. Wtedy też, we wczesnych fazach, napastnik zwykle 
najbardziej chce wrażać skruchę przed swoją ofiarą, ale jej próbki zaraz odsłaniają wątłość 
jego przemiany. Jego słowa, całe ułożenie i maniery nie wyglądają jeszcze odpowiednio – 
Łatwo może on mówiąc coś właściwego, jednocześnie wysłać spojrzenie, znak lub ukryty 
komentarz, który zdradzi, że brak mu świadomości swojej winy i prawdziwej empatii dla 
ofiary.  
 Napastnicy często okazują chęć do wyrażania skruchy, aby uzyskać przebaczenie i będą 
próbować wysyłać do swoich ofiar mocno niewłaściwe listy. „Przemiana” oprawcy na poziomie 
werbalno-intelektualnym, jeśli nie towarzyszy jej głęboka transformacja uczuć i przekonań, 
niemal zawsze gwarantuje niepomyślną sesję. W początkowych fazach terapii bardzo rzadko 
możemy tu liczyć na wynik korzystny dla ofiar.  
 Próba sensownego, nie wykorzystującego ponownie ofiary, wyrażenia skruchy przez 
napastnika możliwa jest dopiero wtedy, gdy osiąga on prawidłowy progres, czyli że ze zmianą 
w jego słowach i myśleniu idzie w parze przemiana uczuć, przekonań i zachowań. Dobrą 
oznaką w procesie leczenia oprawcy jest to, że już nie wyrywa się do przepraszania, tylko 
czeka, czy będzie sobie tego życzyć jego ofiara. Łatwiej wtedy uświadomi sobie, że najlepsze, 
co może dla niej zrobić, to stosować się do jej życzeń, akceptując także opcję zniknięcia na 
zawsze z jej życia. Spójność działania oprawcy z intencją, którą ma ono wyrażać, jest 
wymowniejsze, niż jakiekolwiek słowa.  
 W przypadku sesji wyrażania skruchy tzw. paragraf 22 polega na tym, że napastnik może 
znów ofiarę omotać, jeśli omotywanie nadal jest formą jego interakcji z ludźmi: jeśli jest to 
jedyne zachowanie, jakie zna i scvhemat według jakiego umie działać. Gdy zaś, z drugiej 
strony, stara się być inny i wyraża skruchę jako nowa osoba, którą się staje – a nie jako 
oprawca, którym był – to ofiara przecież pamięta go w dawnej roli i nie zrozumie, że jest 
inny, nawet jeśli jest. Kontrast nowej postaci napastnika z jego dawnym obrazem, jaki znało 
wykorzystywane dziecko, sprawia’ że sesja traci charakter i wzmacnia w ofierze przekonanie: 
„muszę być kimś złym i jestem winny, gdyż ten gość jest tak OK, że uszanowałby mnie, 
gdybym tylko był mu odmówił”. 

Implikacje dla sesji wyrażania skruchy 

 Istnieje ryzyko, że wyrażanie skruchy przez napastnika wtrąci jego ofiarę w te same 
uczucia, jakie przeżywała podczas omotywania, jakie było wstępem do seksualnego 
molestowania – uczucia bycia manipulowanym, emocjonalnie kontrolowanym, zależnym, 
złym/winnym i warunkowanym. Wobec inwazyjności oprawcy – bez względu na to, czy 
„perswadował” on stosując przemoc fizyczną, złość, zastraszanie, onieśmielanie czy taktykę 
uwodzenia – wykorzystana osoba może mieć poczucie takiej samej bezradności, jak w obliczu 
ataku. Ta bezradność i przerażenie przepraszanej ofiary może z kolei wrzucić ją, niezależnie 
od tego ile ma dziś lat, w dowolną gamę uczuć, od: „chcę aby tatuś (wujek, etc.) był znowu 
dobry i miły”, po uczucie śmiertelnego zagrożenia.  
 Przygotowując się do chcianej przez siebie i dla siebie sesji, ofiary muszą umieć 
identyfikować ukryte manipulacje napastnika i być świadome, że mogą się z nimi znów 
spotkać. Muszą mieć przepracowane z terapeutką i dostosowane do profilu oprawcy sposoby 
radzenia sobie w takich sytuacjach. Odkrywanie, jakich technik manipulacyjnych oprawca 
używał wobec nich jako dzieci, zazwyczaj działa na nie bardzo mobilizująco.  
 Ofiary mogą chcieć nie tylko wyrażenia skruchy, ale też pewnych informacji czy 
wyjaśnień. Gdy dochodzi na sesji do rewiktymizacji, napastnik zwykle mówi najpierw, że 
przeprasza, a potem wchodzi w wyjaśnienia, ktore zrzucają odpowiedzialność na ofiarę, na 
innych członków rodziny i na okoliczności – na każdego oprócz siebie.  



1

1
 Jednym ze sposobów na uniknięcie 

takiego scenariusza jest lista pytań - ofiara zapisuje, na co chce aby napastnik jej 
odpowiedział. Odpowiedź otrzymuje w formie listu, który oprawca powinien dać do zbadania i 
wysłania swojemu terapeucie, co chroni ją nie tylko przed ukrytymi manipulacjami, ale i przed 
zdradzeniem adresu. W ten sposób to ona staje od początku w pozycji kontroli i pozwala jej 
na uniknięcie spotkania z krzywdzicielem, jeśli tego nie chce. Jeśli, po otrzymaniu odpowiedzi 
zechce pójść dalej, pisze o następne wyjaśnienia. Tym razem napastnik odpowiada na taśmie 
magnetofonowej lub kasecie wideo. Ofiara ogląda materiał razem z terapeutką i wspólnie z 
nią analizuje to, co zostało powiedziane i jak przedstawione, identyfikując każdy fragment, 
który szczególnie na nią oddziałał. Musi przyjrzeć się razem z nią uczuciom, jakie w toku 
słuchania lub oglądania kolejno w niej się pojawiały: czego one dotyczą i jak ofiara może się 
umocnić i umotywować.  
 Dopiero i tylko po tym kroku można rozpatrywać możliwość i celowość wspólnego 
spotkania. Może okazać się, że będzie dla ofiary wystarczające, jeśli przeczyta list lub obejrzy 
taśmę. Możliwe, że prześledzi tę wypowiedź pod kątem negatywnych wątków opisanych na 
wcześniejszych stronach tego rozdziału. Może wtedy się zorientować, że jej prześladowca nie 
zmienił się zbytnio i że marnuje na niego swoją cenną dla zdrowienia energię. Może dojść do 
wniosku, że czas już porzucić nadzieje na to, co nierealne i iść dalej. Z chwilą kiedy zrozumie, 
jak była omotywana i manipulowana i ujrzy napastnika w świetle tych wglądów, może też 
być, że zobaczy, iż wspomnienia ofiary o „dobrym tatusiu” czy „czułym wujku” nie dadzą się 
oddzielić od jego kazirodczej strony osobowości. I faktycznie obie te strony mogą być w nim 
na zawsze sklejone. Ciepłe wspomnienia ofiary, że jako dziecko była kochana przez oprawcę, 
mogą w jej dorosłych oczach zostać poznane jako wspomnienia uwodzenia i omotania, a nie 
przejawów czułości. Dopiero dzięki temu można będzie ustalić teraz nowy, pozytywny plan 
terapii, nie bazujący na fałszywych nadziejach. W takiej sytuacji wiele ofiar może nie chcieć 
żadnego spotykania się z napastnikiem. Inne mogą poczuć, że muszą stanąć przed szansą 
wyrażenia mu prosto w oczy swoich prawdziwych uczuć, zanim będą mogły pójść dalej.  
 W innych sytuacjach, kiedy leczenie napastnika przynosi dobre efekty, a jest on kimś 
bardzo bliskim z rodziny, ofiara może chcieć rozważyć spotkanie z nim - wcześniej oczywiście 
przerobiwszy sposoby, jak przetrwać możliwe z jego strony próby ponownego omotywania 
czy zrzucania na nią winy. Jeśli takie spotkanie przebiegnie bez takich prób, ofiara może 
przemyśleć, czy sensowne jest szukać szans na więcej kontaktów, a w przyszłości też na 
uzdrowienie tej relacji. Jakakolwiek byłaby to decyzja, musi ją podjąć, teraz już świadoma, 
ona sama.  
 Dorosłym ofiarom, które nie widziały swojego oprawcy od lat i mają tylko mgliste 
wspomnienie jak wyglądał, ujrzenie go na taśmie może pomóc w decyzji, czy chcą uczynić 
dalszy krok, czy nie. Pozwoli też im zaobserwować - a stąd zaplanować sposoby radzenia 
sobie z nim - strategie omotywania, jakie stosował wobec nich napastnik. Są tacy pedofile, 
którzy szukają sposobu na przekazanie ukrytej groźby. Inni starają się wpędzić ofiarę we 
współczucie im i mogą do kamery nawet lać łzy. Łatwiej jest jej złapać dystans i przejrzeć te 
zabiegi, jeśli oprawcy nie ma w pobliżu.  
 Jeśli dochodzi do spotkania ofiary z oprawcą, wskazane jest, by obecna była nie tylko jej 
terapeutka, ale i jego psycholog, gdyż ten ostatni najprędzej będzie miał wiedzę na temat 
strategii, jakich używał jego klient do omotywania i, w razie ich powtarzania, będzie mógł 
wkroczyć ze wsparciem dla ofiary. Obaj terapeuci muszą mieć jasność, że są na spotkaniu po 
to, aby właśnie ją chronić. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia uczuciowych 
retrospekcji i zaplanować tak, aby miała ona możliwość zakomunikowania o nich swojemu 
terapeucie. Musi ona mieć wypracowany wspólnie z nim szczegółowy plan radzenia sobie na 
bieżąco z komunikacją w czasie sesji oraz analizowania retrospekcji zaraz po ich wystąpieniu. 
I wreszcie - ofiara musi mieć możliwość przerwania sesji w dowolnym momencie.  
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Wnioski i żelazne zasady 

Podstawowe zasady zorganizowania sesji wyrażania skruchy są następujące: 
- kiedy sesji chce sama ofiara i tylko dla niej samej; 
- kiedy oprawca dojrzał do wyrażenia skruchy i jest właściwie umotywowany; nie wszyscy 
seksualni napastnicy robią postępy w terapii i rzadko dochodzą do punktu, w którym do końca 
żałują swoich zachowań; 
- kiedy sesja nie grozi rewiktymizacją i nie zawiera scenariusza prowadzącego do nadużycia w 
przyszłości; 
- kiedy nie przywoła dawnych sposobów omotywania czy napastowania; 
- kiedy będzie dla ofiary umocnieniem; 
- kiedy w każdym momencie sesji ofiara może kontrolować sytuację.  

 Sesja wyrażania skruchy może być pozytywnym doświadczeniem pod warunkiem, że 
ofiara jej sobie życzy i że to jej życzenie jest realistyczne. Musi być osadzona w kontekście 
wiedzy na temat cyklów napastowania oprawcy oraz tego, czy wystarczająco zmienił się on 
pod wpływem swojej terapii. To, czy wyrażanej przez napastnika skrusze będzie, lub nie 
będzie, towarzyszyło przebaczenie ze strony ofiary, jest jej osobistą decyzją, którą musi ona 
podjąć z absolutną wolnością wyboru.  
 Jeśli ten proces wywołuje lęki u ofiary lub jej terapeutki, być może trzeba będzie 
odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Co mamy nadzieję osiągnąć przez sesję i czy ten 
cel jest to do osiągnięcia? Czy sesja jest rzeczywiście najlepszą drogą to osiągnięcia tego 
celu? Czy istnieją lepsze sposoby, którymi w terapii da się pokonać te trudności? Być może 
moralne będzie zrezygnowanie z dążenia do sesji i skierowanie tak wartościowej energii na 
bardziej produktywne obszary.  
 Jeśli rodzą się jakiekolwiek wątpliwości czy sesja spełni powyższe warunki, wtedy - 
naszym zdaniem - może ona być niebezpiecznym kierunkiem działania. Może okazać się, że 
służy nie ofierze, lecz chęciom oprawcy, by nadal mógł ją kontrolować i manipulować nią, co 
będzie miało niszczące skutki dla jej procesu zdrowienia. Mimo, że niektórzy napastnicy dzięki 
swojej terapii mogą się zmienić i osiągnąć idealnie pozytywne nastawienie i motywację, 
większość do tego nie dochodzi i będzie, mimowolnie lub umyślnie, powodować 
rewiktymizację swojej ofiary pod pozorem jej przepraszania.  

(Rozdział 4 z książki Anny C. Salter: „Transforming Trauma”)
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